
TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DO FILÓSOFO CONFÚCIO PARA EXAME GRAFOTÉCNICO

“Se não sabes, aprende; se já sabes, ensina.”

BOA PROVA!
www.funcab.org

VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM, CASO
CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.

RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS
PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

ATENÇÃO

DURAÇÃO DA PROVA: 4 horas.

ESTE CADERNO CONTÉM 60 (SESSENTA) QUESTÕES
DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE
RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO:

Assistente Social
CONCURSO PÚBLICO para o cargo de

PROVA

E04 - P
TARDE

Verifique se o tipo de
prova deste caderno de
questões confere com o
seu cartão de respostas.

ATENÇÃO:

Disciplinas
Quantidade
de questões

Valor de cada
questão

Língua Portuguesa 15 1

Legislação e Ética na Administração Pública 5 1

Informática Básica 10 2

Conhecimentos Específicos 30 3
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

A figura do ancião, desde o início dos relatos
das primeiras civilizações, é muito controversa e
discutida. No mundo ocidental, o senso comum das
principais culturas muitas vezes discordava dos
ensinamentos das filosofias clássicas sobre as
contribuições da velhice para a sociedade. O estudo
das reais condições trazidas pelo avanço da idade
gerou diversas discussões éticas sobre as
percepções biossociais dos processos de mudança
do corpo. Médicos, biólogos, psicólogos e
antropólogos ainda hoje não conseguem obter
consenso sobre esse fenômeno em suas respectivas
áreas.

Muitas culturas ocidentais descrevem o
estereótipo do jovem como corajoso, destemido, forte
e indolente. Já a figura do idoso é retratada como um
peso morto, um chato em decadência corporal e
mental. Percepção preconceituosa que foi levada ao
extremo no século XX pelos portugueses durante a
ditadura de Antônio Salazar, notório por usar a
perseguição aos idosos como bandeira política.
Atletas e artistas cotidianamente debatem o avanço
da idade com medo e desgosto, enquanto
especialistas da saúde questionam se há
deterioração ou mudança adaptativa do corpo
humano.

Nas culturas orientais, assim como na maioria
das filosofias clássicas, a velhice é vista de um ângulo
positivo, sendo fonte de sabedoria e meta para uma
vida guiada pela prudência. O sábio ancião, que
personifica a figura do homem calmo, austero, e que
muitas vezes é capaz de prever certas situações e
aconselhar, se destaca em relação ao jovem cheio de
energia e de hormônios instáveis. Porém, apesar dos
filósofos apreciarem o avanço da idade, nem todos
eles tinham a mesma opinião sobre a velhice. O
jovem Platão tinha como inspiração o velho filósofo
Sócra tes . Apesar de ser desfavorec ido
materialmente, Sócrates possuía muita experiência e
uma sabedoria ímpar que marcou a história do
pensamento. Em , Platão retrata uma
discussão filosófica sobre a justiça ocorrida na casa
do velho Céfalo, homem importante e respeitável em
Atenas, que propiciava discussões filosóficas entre
os mais velhos e os jovens que contemplavam os
diálogos. Na sociedade ideal desse filósofo, os jovens
muitas vezes eram retratados como inconsequentes
e ingênuos, a exemplo de Polemarco, filho de Céfalo.
Nesta sociedade ideal, crianças e adolescentes não
recebiam diretamente o ensino da Filosofia. Por ser
um conhecimento nobre e difícil, [ela] era ensinada
somente para pessoas de idade mais avançada.

Dentre os filósofos clássicos, o maior crítico
sobre a construção filosófica da ideia de “velhice” era

............................................................................                    ..........................

A República

o estoico Sêneca. Para ele, Platão, Aristóteles e
Epicuro construíram uma concepção mitológica da
figura do velho. Os idosos que ele conheceu em
Roma muitas vezes não eram tão felizes como
descreviam os gregos. Muitos deles, observou
Sêneca, pareciam tranquilos, mas no fundo não
eram. A aparente tranquilidade decorria de seu
cansaço e desânimo por não conseguir mais lutar por
aquilo que queriam. Não buscaram a
enquanto jovens, ou seja, a tranquilidade da alma e a
ausência de perturbações frente aos desafios
impostos pela vida.

Se envelhecer é uma “droga”, como afirma o
ator Arnold Schwarzenegger, ou se [a velhice] é a
“melhor idade”, como dizem muitos aposentados,
esses discursos não contribuem para uma resposta
definitiva para o estudo científico.Afinal, o conceito de
velhice não é um fenômeno puramente biológico,
mas também fruto de uma construção social e
psicoemocional.

ataraxia

...........................................................................                    ...........................

MEUCCI, Arthur. Rev. : março de 2013, p. 72-3.Filosofia

Questão 01

A partir da argumentação desenvolvida ao longo do
texto, o autor pretende persuadir o leitor a concluir
que:

A) velhice não é apenas fenômeno biológico, mas
também construção social e psicoemocional, o
que dificulta o seu conhecimento.

B) Platão, Aristóteles e Epicuro mitificaram a velhice
por não ter conhecido em Roma os velhos sem
perspectiva que Sêneca conheceu.

C) só por obra da , praticada desde a
juventude, é possível chegar à velhice com
tranquilidade frente aos desafios impostos pela
vida.

D) há, historicamente, muito preconceito contra os
idosos, o que culmina com Salazar, que converteu
a perseguição a eles em bandeira política.

E) a Filosofia, por ser um conhecimento que exige
madureza do espírito, não deve ser ensinada a
crianças e adolescentes.

ataraxia
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Com a proposição: “[...] esses discursos não
contribuem para uma resposta definitiva para o
estudo científico [...]” (§ 5), o autor sustenta um ponto
de vista que o enunciado seguinte, introduzido por
“Afinal”. Pode-se, assim, dizer que ele pretende:

A) retificar.
B) justificar.
C) resumir.
D) generalizar.
E) concluir.

Questão 02

Em “[...] o conceito de velhice não é um fenômeno
puramente biológico, mas também fruto de uma
construção social e psicoemocional.” (§ 5), o
substantivo FRUTO expressa uma relação de
causalidade que pode ser igualmente traduzida por:

A) fonte.
B) matriz.
C) fator.
D) fundamento.
E) reflexo.

Questão 03

Há evidente equívoco na indicação do segmento de
texto a que faz referência o pronome destacado em:

A [...] ESSE fenômeno [...]” (§ 1) / os processos de
mudança do corpo.

B) “[...] SUAS respectivas áreas.” (§ 1) / Médicos,
biólogos, psicólogos e antropólogos.

C) “[...] QUE marcou a história do pensamento [...]”
(§ 3) / uma sabedoria ímpar.

D) “[...] Muitos dELES [...]” (§ 4) / Os idosos.

E) “[...] ESSES discursos (§ 5) / envelhecer é uma
“droga”, [a velhice] é a “melhor idade”.

“)

Questão 04

Há falta de correspondência entre o sentido do verbo,
no contexto em que está empregado, e o do sinônimo
proposto para substituí-lo em:

A) “[...] discordava dos ensinamentos das filosofias
clássicas [...]” (§ 1) / dissentia.

B) “[...] gerou diversas discussões éticas [...]” (§ 1) /
suscitou.

C) “[...] questionam se há deterioração ou mudança
adaptativa do corpo humano.” (§ 2) / contestam.

D) “[...] contemplavam os diálogos [...]” (§ 3) /
apreciavam.

E) [...] decorria de seu cansaço e desânimo [...]” (§ 4)
/ advinha.
“

Questão 05

Há evidente equívoco na indicação do sentido em que
está empregada no texto a preposição SOBRE em:

A) “[...] sobre as contribuições da velhice para a
sociedade [...]” (§ 1) / em cima de.

B) “[...] sobre esse fenômeno [...]” (§ 1) /
relativamente a.

C) “[...] sobre a velhice [...]” (§ 3) / acerca de.

D) “[...] sobre a justiça [...]” (§ 3) / a propósito de.

E) “[...] sobre a construção filosófica da ideia de
‘velhice’ [...]” (§ 4) / no que concerne a.

Questão 06

Altera-se o sentido fundamental de “[...]Apesar de ser
desfavorecido materialmente, Sócrates possuía
muita experiência e uma sabedoria ímpar [...]” (§ 3)
com a seguinte reescrita da primeira oração:

A) Se bem que desfavorecido materialmente.
B) Conquanto desfavorecido materialmente.
C) Posto que desfavorecido materialmente.
D) Por muito que desfavorecido materialmente.
E) Visto que desfavorecido materialmente.

Questão 07
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Questão 09

Com o emprego de OU SEJA (§ 4), o autor introduz
um aposto cujo papel semântico no peródo é:

A) explicar.
B) discriminar.
C) recapitular.
D) especificar.
E) enumerar.

No período: “[...] Por ser um conhecimento nobre e
difícil, [ela] era ensinada somente para pessoas de
idade mais avançada.” (§ 3) a preposição POR
introduz a mesma circunstância que em:

A) batalhar por conseguir um lugar ao sol.
B) perder o emprego por incompetência.
C) corresponder-se com amigos por .
D ausentar-se por algumas semanas.
E) relarcear os olhos por toda a sala.

e-mail

)

Questão 08

Questão 10

Em “Nas culturas orientais, assim como na maioria
das filosofias clássicas, a velhice é vista de um ângulo
positivo [...]” (§ 3), a substituição de A VELHICE (com
as mudanças sintáticas necessárias) pela perífrase
OS CABELOS BRANCOS configura um exemplo
clássico de emprego da seguinte figura:

A) metáfora
B) metonímia
C) paradoxo
D) alusão
E) hipérbole

Questão 11

Dentre as alternativas de concordância verbal
propostas, a gramática do português-padrão acolhe
apenas a seguinte:

A) “[...] o senso comum das principais culturas muitas
vezes discordava dos ensinamentos das filosofias
clássicas [...]” (§ 1) / discordavam.

B) “[...] Atletas e artistas cotidianamente debatem o
avanço da idade com medo e desgosto [...]” (§ 2) /
debate.

C) “[...] Os idosos que ele conheceu em Roma muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [...]” (§ 4) / descrevia.

D) “[...] A aparente tranquilidade decorria de seu
cansaço e desânimo por não conseguir mais lutar
[...]” (§ 4) / conseguirem.

E) “[...] esses discursos não contribuem para uma
resposta definitiva para o estudo científico [...]”
(§ 5) / contribui.

Questão 12

Ao se reescrever a oração adjetiva destacada em “Os
idosos QUE ELE CONHECEU EM ROMA muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [...]” (§ 4) cometeu-se um erro de regência
nominal em:

A) com quem ele teve contato em Roma
B) por quem ele mostrou interesse em Roma
C) dos quais ele tomou conhecimento em Roma
D) nos quais ele encontrou apoio em Roma
E) que ele pediu colaboração em Roma

Questão 13

A forma simples da locução verbal destacada em “[...]
ainda hoje não CONSEGUEM OBTER consenso [...]”
(§ 1) encontra-se flexionada com ERRO no seguinte
contexto:

A) ainda hoje não obtêm consenso
B) até agora não obtiveram consenso
C) talvez jamais obtenham consenso
D) se um dia obterem consenso
E) mesmo que obtivessem consenso
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Há erro evidente, segundo as normas de pontuação
em vigor, na substituição do ponto usado no texto
pelo sinal proposto entre colchetes na seguinte
alternativa:

A) “[...] Já a figura do idoso é retratada como um peso
morto, um chato em decadência corporal e mental
[ , ] percepção preconceituosa [...]” (§ 2)

B) “[...] O sábio ancião [...] se destaca em relação ao
jovem cheio de energia e de hormônios instáveis
[ ; ] porém [...]” (§ 3)

C) “[...] Nesta sociedade ideal, crianças e
adolescentes não recebiam diretamente o ensino
da Filosofia [ , ] por ser [...]” (§ 3)

D) “[...] Os idosos que ele conheceu em Roma muitas
vezes não eram tão felizes como descreviam os
gregos [ : ] muitos deles [...]” (§ 4)

E) “[...] esses discursos não contribuem para uma
resposta definitiva para o estudo científico [ ; ]
afinal [...]” (§ 5)

Questão 14

Questão 15

Grafam-se, respectivamente, com “ss” e com “ç” –
como os sufixos dos substantivos destacados em
“[...] gerou diversas DISCUSSÕES éticas sobre as
PERCEPÇÕES biossociais [...]” (§ 1) – os sufixos de:

A) conten__ão (de gastos) – remi __ ão (da pena).

B) conce__ão (de privilégios) – ascen__ão
(ao poder).

C) ce__ ão (de direitos) – extin__ão (do cargo).

D) apreen__ão (da carteira) – reten__ão
(do veículo).

E) mo__ão (de apoio) – admi__ão (de funcionário).

LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 16

Com relação ao regime disciplinar dos servidores
públicos federais, assinale a opção correta.

A) O servidor, já aposentado, não pode ser punido
em razão de infração administrativa praticada na
ativa e cuja penalidade prevista seja a de
demissão.

B) Para defender o indiciado revel, a autoridade
instauradora do processo não está obrigada a
designar um servidor como defensor dativo.

C) No âmbito do processo administrativo, a
autoridade superior não pode aplicar pena mais
gravosa do que a imposta pela autoridade inferior.

D) O servidor que foi condenado à demissão, após
ultrapassados os cento e vinte dias do processo
administrativo, não pode pedir a anulação porque
o julgamento, fora do prazo legal, não implica
nulidade do processo.

E) Havendo regular apuração criminal, não deve ser
aplicada a legislação penal para o cômputo da
prescrição no processo administrativo.

Questão 17

Quanto ao processo administrativo disciplinar,
assinale a opção correta.

A) A Comissão de Inquérito não só faz o inquérito,
mas tem o poder de julgar.

B) No processo administrativo disciplinar, a doutrina
e a jurisprudência se posicionam favorável à
prova emprestada.

C) Na instauração do processo, impede que a
autoridade competente venha a optar pelo
afastamento do servidor público indiciado.

D) Durante a apuração da falta do servidor, o mesmo
poderá ser colocado em disponibilidade.

E) O relatório é o último ato da comissão e é de suma
importância por ser peça vinculante.
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Questão 18

Acerca dos atos administrativos relacionados a
concursos públicos, assinale a opção correta.

A) Há direito adquirido do servidor público estatutário
à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à
composição dos vencimentos, desde que a
eventual modificação, introduzida por ato
legislativo superveniente, preserve o montante
global da remuneração.

B) O servidor público ex-celetista não tem direito
subjetivo à contagem do tempo de serviço
pretérito, para todos os efeitos jurídicos legais.

C) O prazo de prorrogação de validade do concurso
público só poderá ser concedido por outro
absolutamente igual ao originalmente previsto.

D) A norma constitucional não prevê a prorrogação
do prazo original de validade do concurso público
nem por uma única vez.

E) É inconstitucional qualquer norma de edital de
concurso público, que conferir índole eliminatória
a exame psicotécnico, porque não é a Psicologia
ciência exata.

Questão 20

o aposentado por invalidez ao serviço público,
quando, por junta médica oficial, forem declarados
insubsistentes os motivos da aposentadoria,
denomina-se:

A) readaptação.
B) reintegração.
C) recondução.
D) remoção.
E) reversão.

Questão 19

A responsabilização do servidor público pode se dar
no âmbito civil, penal e administrativo. Em relação à
referida responsabilização, é correto afirmar que:

A) o servidor, ao cometer uma infração, não poderá
ser punido nas esferas administrativa, cível e
penal.

B) o processo administrativo e o penal não podem
ser instaurados concomitantemente.

C) a responsabilidade administrativa do servidor
será afastada no caso de absolvição criminal que
negue a existência do fato ou de sua autoria.

D) quando a decisão judicial afirmar “não constituir o
fato a infração penal”, acarreta vinculação na
esfera administrativa.

E) a sindicância não pode punir o servidor, mesmo
para aplicação de sanção leve.

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 21

Observe o resultado parcial de uma pesquisa feita
com a ferramenta Google.

Os destaques em negrito representam:

A) o nome do site procurado.
B) um link.
C) uma imagem.
D) a palavra informada na barra de endereços para

realização dessa pesquisa.
E) os sites mais prováveis de conter a informação

que se necessita.

Questão 22

No Linux, para executar um comando em segundo
plano, deve ser informado no final do comando o
caractere:

A) /

B) &

C) ?

D) >

E) :



07
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 24

Observe a seguir alguns ícones de formatação do
BrOffice Calc.

Esses ícones correspondem, respectivamente, às
funções:

A) número de página, texto, porcentagem, adiciona
casa decimal e retira casa decimal.

B) data, hora, porcentagem, adiciona casa decimal e
retira casa decimal.

C) data, exponencial, padrão, adiciona casa decimal
e retira casa decimal.

D) data, moeda, porcentagem, retira casa decimal e
adiciona casa decimal.

E) número da página, exponencial, científico,
adiciona casa decimal e retira casa decimal.

Questão 25

Ao pressionar simultaneamente as teclas CTRL e F
no Internet Explorer 8:

A) é exibida a caixa de diálogo Localizar.
B) a página corrente é encerrada.
C) a página corrente é recarregada.
D) é aberta uma nova aba.
E) é aberto um link.

Questão 26

Na Caixa de Entrada de um aplicativo de Correio
Eletrônico, é exibida a lista de mensagens recebidas.
Considerando a configuração-padrão, são exibidas
diversas informações referentes à mensagem,
EXCETO:

A) endereço eletrônico do remetente.
B) conteúdo do arquivo anexado.
C) assunto.
D) data de recebimento.
E) tamanho.

Questão 27

Na localização de textos no BrOffice Calc é possível
utilizar caracteres coringas. O caractere coringa, que
representa nenhuma ou mais ocorrências do
caractere anterior, é representado por:

A) _

B) &

C) |

D) ^.

E) *

Questão 28

Suponha que você necessite enviar um arquivo
criado no BrOffice Writer com extensão ODT para
alguém que possua somente Microsoft Word. Nesse
caso, para salvar esse documento como extensão
DOC, deve-se utilizar a função:

A) novo.
B) converter.
C) salvar.
D) salvar como.
E) criptografar.

Questão 29

No sistema operacional Windows, qual a ferramenta
que possui uma função correspondente ao comando
kill do Linux?

A) Prompt DOS.
B) Gerenciamento do Computador.
C) Gerenciador de Tarefas.
D) Visualizador de Serviços.
E) Painel de Controle.

Questão 23

No BrOffice Calc, a tecla END move o foco da célula
selecionada para a última:

A) página do documento.
B) linha do documento.
C) célula do documento.
D) célula à direita.
E) célula à direita que contenha dados.
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Questão 30

Observe a seguir as opções de seleção de páginas,
em uma tela típica de impressão no sistema
operacional Windows.

Para imprimir as páginas 1, 3, 6, 7, 8 e 9 de um
documento de 10 páginas, é preciso selecionar a(s)
opção(ões):

A) Páginas: 1, 3, 6-9.
B) Páginas: 1, 3, 5-10.
C) Páginas: 1-3, 6:9.
D) Seleção, selecionando as páginas 1, 3, 6, 7, 8 e 9.
E) Todas e Páginas: 2, 4, 5 e 10.

A Política Nacional de Assistência Social expressa a
materialidade do conteúdo da Assistência Social
como um pilar do Sistema de Proteção Social
Brasileiro:

A) na áreaAssistencial.
B) na esfera Educacional.
C) no Setor de Serviços.
D) no âmbito da Seguridade Social.
E) no espaço sociojurídico.

Questão 31

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Constituem uma das etapas mais relevantes na
gestão de programas e políticas sociais os:

A) sistemas de monitoramento e avaliação.
B) serviços de acompanhamento e monitoramento.
C) setores de centralização e avaliação.
D) métodos de análises e aprimoramento.
E) conjuntos de métodos e técnicas.

Questão 32

As informações que permitem descrever, classificar,
ordenar, comparar ou quantificar, de maneira
sistemática, aspectos da realidade e servem para
subsidiar as atividades de planejamento público,
formulação e avaliação de políticas sociais nas
diferentes esferas de governo, além de possibilitar
que o poder público e a sociedade civil monitorem as
condições de vida e bem-estar da população são:

A) asAgendas Sociais.
B) os Componentes Operacionais.
C) os Indicadores Sociais.
D) os RelatóriosAnalíticos.
E) os Programas Institucionais.

Questão 33

Forma de organização político-territorial com base no
compartilhamento tanto da legitimidade como das
decisões coletivas entre mais de um nível de
governo, de forma que coexistam, dentro de uma
mesma nação, diferentes entes autônomos e que
compatibilizem o princípio de autonomia com o de
interdependência entre as partes, resultando numa
divisão de funções e poderes entre os níveis de
governo. Essa forma é uma caracteristica do:

A) confederalismo e da centralização.
B) federalismo e da descentralização.
C) constitucionalismo e da hierarquização.
D) municipalismo e da participação.
E) estatismo e da retenção.

Questão 34

O Princípio de Gestão das Políticas Sociais, que
privilegia a integração das políticas em sua
elaboração, execução, monitoramento e avaliação e
busca superar a fragmentação das políticas,
respeitando as especificidades de cada área e requer
articulação, vinculações, ações complementares,
re lações hor i zon ta i s en t re parce i ros e
interdependência de serviços para garantir
integralidade das ações, encontra correta
denominação na alternativa:

A) Integração.
B) Interação.
C) Centralização.
D) Interinstucionalidade.
E) Intersetorialidade.

Questão 35
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A Política Nacional do Idoso tem por objetivo
assegurar seus direitos sociais, criando condições
para promover:

A) seu desenvolvimento mental, emocional e
adaptação asilar.

B) sua integração em entidades de acolhimento, seu
recolhimento e promoção social.

C) sua interação social, seu abrigamento e seu
afastamento societário.

D) sua reintegração familiar, seu ajustamento e sua
contenção residencial.

E) sua autonomia, integração e participação efetiva
na sociedade.

Questão 40

As gestantes ou mães que manifestem interesse em
entregar seus f i lhos para adoção serão
obrigatoriamente encaminhadas:

A) ao Conselho Municipal de Saúde.
B) à Delegacia Especializada de Atendimento à

Mulher.
C) à Justiça da Infância e da Juventude.
D) ao Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher.
E) às Entidades de Atendimento à Infância

Desamparada.

Questão 41

Tem-se como condição necessária, para o trabalho
em rede, que o Estado seja o coordenador do
processo de articulação e integração entre as
Organizações Não Governamentais – ONGs,
Organizações Governamentais – OGs e os
segmentos empresariais, em torno de uma situação
ou de determinado território. Devendo também
discutir questões que dizem respeito à vida da
população em todos os seus aspectos,
constituindo-se em uma estratégia de articulação
política que resulta:

A) em ações fragmentadas.
B) no fracionamento das atividades.
C) na integralidade do atendimento.
D) no controle direcionado de intervenções.
E) em atuações controladoras.

Questão 36

A Política Nacional de Assistência Social
configura-se, necessariamente, na perspectiva
socioterritorial, tendo os mais de 5.500 municípios
brasileiros como suas referências privilegiadas de
análise, pois trata-se de uma política pública,
cujas intervenções dão-se, essencialmente, nas
capilaridades:

A) dos territórios.
B) das localidades.
C) das cidades.
D) dos municípios.
E) das regionalidades.

Questão 37

Segundo o Governo Federal, qualquer pessoa que
tenha rendimento menor ou igual a R$ 70,00 (setenta
reais) por mês é considerada:

A) marginalizada.
B) extremamente pobre.
C) classe média.
D) acima da linha da pobreza.
E) em nivel de ascensão social.

Questão 38

A distribuição na sociedade de bens e recursos, as
disposições diferenciadas de indivíduos e grupos em
relação ao acesso aos bens e à escala de valores,
mediante a qual as posições sociais são avaliadas,
expressam:

A) a sociabilidade urbana.
B) a equidade social.
C) o desenvolvimento equitativo.
D) as desigualdades sociais.
E) o progresso individual.

Questão 39

A permanência da criança e do adolescente em
programa de acolhimento institucional, salvo
comprovada necessidade que atenda ao seu
superior interesse, devidamente fundamentada pela
autoridade judiciária,         se prolongará por mais de:

A) 2 (dois) meses.
B) 1 (um) ano.
C) 2 (dois) anos.
D) 5 (cinco) anos.
E) 10 (dez) anos.

NÃO

Questão 42

Segundo convenção sobre o direito das pessoas com
deficiência da ONU, as modificações e os ajustes
necessários e adequados, que não acarretem ônus
desproporcional ou indevido, quando requeridos em
cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com
deficiência possam gozar ou exercer, em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas, todos os
direitos humanos e liberdades fundamentais,
significam:

A) ajuste promocional.
B) controle organizacional.
C) aptidão colaborativa.
D) integração institucional.
E) adaptação razoável.

Questão 43
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O respeito aos deficientes, os cuidados efetivados
para que eles não sejam excluídos do nosso convívio,
o acesso aos mesmos bens e serviços disponíveis
para os demais cidadãos, é um elemento
fundamental e se constitui no processo de:

A) limitação do trânsito.
B) acessibilidade.
C) mobilidade privada.
D) restrição social.
E) inacessibilidade.

Questão 44

A profissão do Serviço Social envolve uma
atividade especializada e requer fundamentos
teórico-metodológicos, a eleição de uma perspectiva
ética, a formação de habilidades densas de política e
dispõe de particularidades na:

A) divisão social e técnica do trabalho coletivo.
B) adaptabilidade e ajustamento social.
C) setorização e focalização das ações.
D) promoção social e harmonização de condutas.
E) hierarquização das ações e controle das

intervenções.

Questão 45

O Serviço Social tem na base de sua fundação,
enquanto especialização do trabalho, a:

A) responsabilidade social.
B) manutenção hegemônica social.
C) garantia de atuação no mercado.
D) questão social.
E) contexto situacional.

Questão 46

A Política de Assistência Social, ao reconhecer as
dinâmicas demográfica e socioeconômica
associadas aos processos de exclusão/inclusão
social, vulnerabilidade aos riscos pessoais e sociais
em curso no Brasil em seus diferentes territórios,
assume a centralidade:

A) comunitária nas intervenções.
B) sociofamiliar no âmbito de suas ações.
C) psicossocial na esfera organizacional.
D) socioajustadora na área assistencial.
E) político-partidária no contexto interinstitucional.

Questão 48

A famí l ia bras i le i ra vem passando por
transformações ao longo do tempo. Uma delas
refere-se à pessoa de referência da família. Assim, o
SUAS define e organiza os elementos essenciais e
imprescindíveis à execução da política de assistência
social possibilitando a normatização dos padrões nos
serviços, qualidade no atendimento, indicadores de
avaliação e resultado, nomenclatura dos serviços e
da rede socioassistencial e, ainda, os eixos
estruturantes. Nesse sentido, destaca-se, nesses
eixos:

A) a matricialidade sociofamiliar.
B) o controle socioeducacional.
C) a centralidade das questões sanitárias.
D) a vigilância domiciliar.
E) o ajustamento situacional.

Questão 49

A Assistência Social é um direito do cidadão e dever
do Estado, instituído pela Constituição Federal de
1988. A partir de 1993, com a publicação da Lei
Orgânica da Assistência Social - LOAS, assumiu o
caráter de:

A) Ação Focalizada.
B) Intervenção Setorial.
C) Sistema Colaborativo.
D) Administração Social.
E) Política Social.

Questão 50

A Política Nacional de Assistência Social expressa a
materialidade do conteúdo da Assistência Social
como um pilar do Sistema de Proteção Social
Brasileiro no âmbito da:

A) Previdência Social.
B) Educação.
C) Seguridade Social.
D) Vigilância Social.
E) Saúde.

Questão 47
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O Sistema Único de Assistência Social - SUAS tem
por função a gestão do conteúdo específico da
Assistência Social, no campo da proteção social
brasileira, e é um sistema:

A) participativo e centralizado.
B) setorizado e centralizado.
C) restrito e focalizado.
D) centralizado e hierarquizado.
E) descentralizado e participativo.

Questão 51

A gestão das ações e a aplicação de recursos do
SUAS são negociadas e pactuadas nas seguintes
instâncias:

A) Comitês Interinstitucionais Municipais (CIM) e
Colegiado Setorial Organizacional (CSO).

B) Delegações Intersetoriais Tripartite (DIT) e
Comitês Intragestores Regionais (CIR).

C) Congregações Gestoras Intermunicipais (CGI) e
Representações Partidárias Locais (RPL).

D) Representações Gestoras Locais (RGL) e
Delegações Intersetoriais Regionais (DIR).

E) Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e
Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Questão 52

De acordo com a LOAS, um dos instrumentos das
proteções da assistência social, que identifica e
previne as situações de risco e vulnerabilidade social
e seus agravos no território, é:

A) a vigilância socioassistencial.
B) a segurança alimentar.
C) o controle social.
D) a atenção psicossocial.
E) o cuidado intersetorial.

Questão 53

Questão 54

O Benefício de Prestação Continuada é a garantia de
um salário-mínimo mensal à pessoa que comprove
não possuir meios de prover a própria manutenção
nem de tê-la provida por sua família, pessoa esta com
deficiência ou que seja idosa:

A) com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais.
B) com 60 (sessenta) anos se mulher, ou com

65 (sessenta e cinco) anos ou mais, se homem.
C) com 75 (setenta e cinco) anos.
D) com 70 (setenta) anos ou mais.
E) com 65 (sessenta e cinco) anos se mulher, ou com

70 (setenta) anos, se homem.

Questão 55

De acordo com a NOB-SUAS/2005, a família que vive
em áreas caracterizadas como de vulnerabilidade,
definidas a partir de indicadores estabelecidos por
órgão federal, pactuados e deliberados, constitui-se
em uma família:

A) protegida.
B) indicada.
C) referenciada.
D) discriminada.
E) desestruturada.

Questão 56

Os serviços de proteção social, básica e especial,
voltados para a atenção às famílias deverão ser
prestados, preferencialmente, em unidades próprias
dos Municípios, através dos:

A) Centros Referenciados de Acolhimento
Assistencial básico e especializado.

B) Centros de Referência da Previdência Social
primário e secundário.

C) Centros de Referência da Assistência Social
básico e especializado.

D) Serviços de Referência da Promoção Social
permanente e cotidiano.

E) Serviços de Referência da Seguridade Social
privado e público.

Questão 57

Para o Assistente Social, são fundamentais a
democratização das informações e o acesso aos
programas disponíveis no espaço institucional, como
mecanismos indispensáveis:

A) à integração das pessoas.
B) à participação dos/as usuários/as.
C) à interação dos sujeitos.
D) ao agrupamento da clientela.
E) à formação dos indivíduos.

Questão 58

O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo de que o
Assistente Social tome conhecimento, como
decorrência do exercício da atividade profissional.
Assim, em trabalho multidisciplinar, só poderão ser
prestadas informações:

A) quando solicitados pela direção geral.
B) dentro dos limites do estritamente necessário.
C) aos familiares dos envolvidos.
D) em reuniões de equipe.
E) em estudo de casos.
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Questão 59

Constituem atribuições privativas do Assistente
Social, entre outras:

A) efetivar reuniões, atividades técnicas, ações
inclusivas, informações e pareceres sobre
qualquer matéria.

B) promover eventos, ações organizacionais,
relatórios, declarações e documentos sobre a
matéria da Política deAssistência Social.

C) executar atividades, relatórios técnicos, elaborar
relatórios, informações e pareceres sobre
qualquer matéria solicitada.

D) r e a l i z a r v i s i t a s d o m i c i l i a r e s , v i s i t a s
interinstitucionais, preparar documentos
institucionais sobre a matéria das ações
socioassistenciais.

E) realizar vistorias, perícias técnicas, laudos
periciais, informações e pareceres sobre a
matéria de Serviço Social.

Questão 60

A operacionalização da política de assistência social
em rede, com base no território, constitui um dos
caminhos para superar:

A) os ganhos obtidos por essa política.
B) as conquistas emancipatórias.
C) as atividades alternativas dos sujeitos sociais.
D) a fragmentação na prática dessa política.
E) as discordâncias e concordâncias com as ações

efetivadas.


